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УДК 001:378

У публікаціях чергового випуску збірника наукових праць висвітлюються питання, 
пов’язані з реформуванням системи вищої освіти України та її інтегруванням до 
європейського освітнього простору в контексті Закону України «Про вищу освіту». 

Статті, що ввійшли до збірника, розглядають як першочергові завдання щодо 
імплементації нових нормативно-правових документів у галузі вищої освіти, так і практику 
роботи вітчизняних вищих навчальних закладів щодо інтегрування до європейського та 
світового науково-освітнього простору, зокрема впровадження інноваційних технологій 
у діяльність ВНЗ, особливості підготовки навчально-методичних комплексів окремих 
дисциплін, забезпечення випереджувального характеру освітніх послуг у підготовці фахівців.

The issues related to the reform of higher education in Ukraine and its integration into the 
European educational space in the context of the Law of Ukraine "On Higher Education" are 
covered in the collection of scientific works.

The articles included in the collection, touch on the priorities of implementation of new legal 
documents in the field of higher education as well as the practice of  domestic higher educational 
institutions concerning integration into the European and world scientific and educational space, in 
particular, introduction of innovative technologies into university activities as well as peculiarities 
of preparation teaching  methods for  some disciplines, providing of advanced educational services 
in training specialists.
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ФОРМУВАННЯ КОМУНІКАТИВНОЇ СКЛАДОВОЇ 
ДІЯЛЬНОСТІ ПЕДАГОГА В КОНТЕКСТІ 

РЕФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ВИЩОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ

Каплінський В.В.,
кандидат педагогічних наук

Вінницький державний педагогічний університет
ім. М. Коцюбинського

In the article the attempt to specify the communicative skills on the 
basis of the model, which consists of the five components, and to point 
out the main characteristics was made.

Keywords: communication, communicative skills model, abilities to 
provide mutual contact, perceptual skills.

Постановка проблеми. Чисельні дослідження з педагогічної 
діяльності та педагогічного спілкування переконують в «синоні-
мічності» цих діяльностей, оскільки діяльність педагога є за своєю 
сутністю комунікативною. Так, навчання за справедливим тверд-
женням Б.Г.Ананьєва «є не лише передача й засвоєння знань та 
способів діяльності. Навчання є разом з тим спілкування, комуні-
кація». Ще більшою мірою це відноситься до виховання, в чому ми 
цілковито погоджуємося з В.А. Кан-Каликом, який стверджує, що 
найактивніші методи виховного впливу «запрацюють» лише тоді, 
коли будуть забезпечені комунікативно. Таким чином, комуніка-
тивні вміння (КУ) є системою соціально-педагогічного забезпе-
чення навчально-виховного процесу в цілому. Без них педагогічна 
діяльність неможлива, тому що «вона будується як  спілкування, як 
взаємодія і комунікація в системі «вчитель-учні» [4, с.10].

Результати анкетування студентів освітньо-кваліфікаційних 
рівнів «бакалавр», «спеціаліст» та «магістр», викладачів вищої 
школи та вчителів, бесіди з ними свідчать про необхідність за-
безпечення цілісного бачення тих комунікативних умінь, що  
сприяють успішній  діяльності педагога. Як викликати інтерес, 
встановити взаємний контакт, заінтригувати, сформувати по-
требу, заставити замислитись, викликати післядію, переконати у 
важливості, попередити конфлікт, здійснити  прихований вплив – 
проблеми, які виникають перед студентами під час проходження 
усіх видів педагогічних практик, молодими вчителями та викла-
дачами ВНЗ.
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Ціль нашої статті і полягала у чіткому визначені тих комуніка-
тивних умінь, які допоможуть педагогам у розв’язанні цих про-
блем. Адже розв’язання будь-якої проблеми розпочинається з ви-
бору оптимальних засобів, які допомагають у цьому. Саме такими 
інструментами і є комунікативні уміння вчителя.

З метою забезпечення системного бачення комунікативних 
умінь нами була збудована їх модель (рис.1) в якості стратегічного 
орієнтиру комунікативної підготовки майбутнього педагога, в осно-
ві якої є три компоненти спілкування, виділені  В.М.М’ясищевим: 
психічне відображення суб’єктів спілкування, їх відношення і 
звертання, тобто мовна і немовна поведінка [3, с.114-115]. 

Виклад основного матеріалу. У процесі подальшого дослід-
ження комунікативної діяльності перед нами виникла необхідність 
заповнити всі п’ять блоків комунікативних умінь, поданих у моде-
лі, конкретними вміннями, які «обслуговують» той чи інший ком-
понент спілкування і забезпечують його ефективність. 
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У цій моделі здійснення дій (комунікативна поведінка ІІІ), змістом 
якої є обмін інформацією і комунікативний взаємовплив, – результат 
відображення зовнішніх відношень (І). У процесі цього відображен-
ня (інтеріоризації) виникають структурні новоутворення, що визна-
чають комунікативну поведінку. Запорукою ж успіху комунікатив-
них дій є формування і виявлення внутрішніх відношень (ІІ). 

Зауважимо, що виділити те чи інше вміння як автономне, мож-
ливо лише умовно, оскільки, забезпечуючи комунікативну діяль-
ність, кожне окреме вміння виявляється в комплексі з іншими й 
перебуває з ними в тісній взаємозалежності.

Метод масового опитування і метод спостереження за діяль-
ністю вчителів, які застосовувались нами з цією метою, включав 
комплексне анкетування, міні-анкетування, індивідуальні й групо-
ві бесіди, інтерв’ювання, твори на педагогічну тематику.

Комплексне анкетування було спрямоване на виявлення: а) за-
гальних уявлень вчителів і студентів про комунікативні вміння;  
б) тих комунікативних умінь, які потрібні вчителю для здійснення 
педагогічної діяльності. Міні-анкети переслідували мету – вияви-
ти вміння, що забезпечують окремі структурні компоненти комуні-
кативної діяльності вчителя, тобто заповнити конкретним змістом 
виділені в моделі блоки. Питання і завдання, адресовані вчителям 
і студентам, за своєю формою в основному були прямими, а ті, які 
були адресовані учням, мали, як правило, прихований характер.

Необхідність анкетування учнів, крім вчителів і студентів, пояс-
нювалась тим, що комунікація – процес двосторонній. Тому важли-
во було виявити оцінку комунікативних дій вчителя з боку тих, на 
кого вони спрямовані, тобто учнів. Їхня думка була особливо цінною 
в тому сенсі, що сприяла виявленню тих комунікативних дій зі зна-
ком «+», які були найбільш очікуваними й бажаними для учнів.

Їх відповіді допомогли уявно ще раз збудувати модель КУ «зсе-
редини» й виділити в ній не лише ті вміння, які забезпечують 
процес комунікації з точки зору вчителя, але й подивитися на цей 
процес «очима учнів» і виділити ті комунікативні уміння, завдя-
ки яким хочеться спілкуватися з учителем (тобто ті, що на думку 
учнів, забезпечують результативність цього процесу).

Після обробки даних анкетування, інтерв’ювання і текстів тво-
рів на педагогічну тематику методом контент-аналізу, при якому за 
одиницю брались близькі за значенням висловлювання учнів, були 
виділені, з одного боку, найбільш очікувані учнями комунікативні 
дії, з другого – ті, які наштовхуються на опір учнів.
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Найціннішим для нас виявилось виділення комунікативних дій з не-
гативним забарвленням, оскільки це допомогло нам деталізувати блок 
умінь забезпечувати взаємний контакт і необхідні взаємовідносини 
(процесуальні). Це були саме ті, не завжди вловимі з позицій вчителя 
дії, що руйнують відносини. КУ, що забезпечують ці дії, нас цікавили в 
першу чергу, бо саме вони при їх важливому значенні в діяльності педа-
гога недостатньо конкретизовані в психолого-педагогічній літературі. В 
результаті семантичної диференціації були виділені кілька груп близь-
ких за значенням висловлювань учнів, які найчастіше зустрічалися в 
анкетах. На основі цих висловлювань формулювалось уміння, яке вно-
силось у попередній список умінь як окреме чи як уточнювальне, що 
доповнювало те КУ, яке було внесене у список умінь на етапі аналізу 
психолого-педагогічної літератури  й побудови теоретичної моделі КУ.

Так, серед висловлювань, що найчастіше зустрічалися у відпо-
відях на питання анкети, адресованої учням і студентам Вінниць-
кого державного університету, були відзначені такі: «відносини 
між учителем і нами не можна назвати взаємовідносинами, занад-
то велика дистанція робить їх паралельними, а не перехресними», 
«цей його зверхній погляд…», «вони ніколи не спускаються до рів-
ня наших проблем…», «він сам по собі, ми самі по собі й ніяких 
взаємовідносин…», «… ставить себе вище всіх, але разом з тим 
йому далеко до рівня деяких учнів», «не вміє і не бажає бачити в 
учнях таких самих людей, як він…», «завжди намагається підкрес-
лити свою перевагу над нами», «… якби я відчував, що з учите-
лем можна, як з рівним, поділитися…», «… вчитель повинен бути 
першим, але серед рівних», «він недосяжний…», «… нехай позбу-
дуться манії величі», «не виставляти себе вище, бути нарівні, та не 
загравати», «… не ставити нас в незручне й нікчемне становище».

В 158-ми анкетах подібні висловлювання зустрілись 98 разів, 
що виявилось підставою вважати підкреслювання своєї вищості 
над учнями одним із чинників, що стає причиною руйнування вза-
ємовідносин, або доведення їх до того рівня, коли взагалі відсутня 
будь-яка особистісна взаємодія. Це вимагає від учителя уміння не 
допускати підкреслювання своєї вищості над учнями, назву якого 
і було сформульовано на основі семантичного аналізу наведених 
вище висловлювань. За таким самим принципом блок умінь (3) був 
доповнений уміннями: долати стереотипи, що заважають успіш-
ному впливу: моралізаторський тон, повчання, формальні вимоги; 
позбавлятися надокучливості й повчань. А вміння інших блоків 
були уточнені. Обробка таким самим способом даних анкетування 
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вчителів і студентів дозволила сформувати список найбільш важ-
ливих КУ кожного окремого блоку, відображеного в моделі.

Список формувався на основі висловлювань вчителів і студентів, 
що найчастіше зустрічаються в анкетах. Назвемо деякі з них: вміння 
знайти правильний вихід із складної ситуації; вміння спілкуватися 
(в деяких анкетах «комунікабельність»); знайти спільну мову і вста-
новити контакт («швидко знайти точки дотику»); вільно викладати 
матеріал («вільно володіти інформацією»); регулювати в залежності 
від ситуації взаємостосунки («варіювати поведінку в залежності від 
ситуації, що склалася»); бачити в кожному особистість («розуміти 
учнів», «враховувати їх особливості»); впливати інформацією на 
учня («проникати словом у внутрішній стан особистості», «викли-
кати емоційний відгук») тощо. Окремо варто сказати про те, що в 
19% анкет комунікативними вміннями називались: інтелект, знання 
свого предмету, теоретична й практична підготовленість, терпіння, 
психологічна  здатність, «смак» (відчуття краси), гарна мова та ін., 
що яскраво підкреслює недостатній рівень комунікативної грамот-
ності досліджуваних. Під час опитування як доповнення до осно-
вного (комплексного) анкетування було проведено міні-анкетування. 
Воно здійснювалось з метою подальшої деталізації названих вище 
вмінь. Анкети включали три питання. У зв’язку з тим, що стосовно 
мовних та інших експресивних, а також перцептивних умінь, було 
отримано достатньо даних, і вони достатньою мірою деталізовані в 
психолого-педагогічній літературі, питання міні-анкет стосувались 
«наповнення» трьох інших блоків моделі КУ. Це були різні модифі-
кації одних і тих самих завдань, адресованих окремо і вчителям, і 
учням, що передбачали вузький об’єкт констатації. 

Для вчителів:
1. Мені вдається встановити контакт з учнями завдяки…
2. Для того, щоб підтримувати позитивні взаємостосунки з учня-

ми, вчителю «+» необхідно, «–» ні в якому разі не можна...
3. Щоб ефективно впливати на учнів сучасної школи, педагогу 

необхідно вміти... 
Для учнів:

1. Лише тому вчителю вдається встановити з нами контакт, який вміє…
2. Взаємостосунки з учителем руйнуються в тому випадку, коли він…
3. Вчитель не зможе успішно впливати на нас, якщо він не вміє…
Отримані дані, оброблені  за тією ж методикою, доповнили й 

розширили дані комплексного анкетування. В результаті був скла-
дений список комунікативних вмінь кожного блоку.
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Подальше завдання, запропоноване студентам і вчителям, перед-
бачало осмислити кожне конкретне вміння з двох позицій: 1) визна-
чити ступінь значущості вміння за п’ятибальною системою; 2) вияви-
ти шляхом самооцінки ступінь його складності. Визначаючи ступінь 
значущості, ми передбачали: а) паралельно визначити, наскільки під-
тверджується вчителями й студентами вибір тих умінь, які були вне-
сені в список; б) визначити найбільш важливі вміння, а саме ті, без 
яких не можливо обійтись учителю у його професійній діяльності.

Ступінь значущості одночасно визначався компетентними суд-
дями, тобто досвідченими методистами (викладачами педагогіки, 
психології, предметних методик) та вчителями, які оцінювали і рі-
вень сформованості досліджуваних вмінь. Він встановлювався на 
основі визначення КЗ (коефіцієнта значущості) кожного конкрет-
ного вміння за формулою К = m/n, де m – реально отримана сума 
балів, n – максимально можлива.

На основі отриманих у результаті математичної обробки даних у 
величині КЗ комунікативні вміння кожного блоку були розташовані 
в ранговому порядку. Одночасно з КЗ кожного окремого вміння був 
визначений загальний КЗ всіх умінь і КЗ умінь кожного блоку окре-
мо. Будучи достатньо високими, коефіцієнти значущості підтверди-
ли правильність нашого вибору саме цих умінь як найбільш значу-
щих для успішного забезпечення навчально-виховного процесу.

Незначні відмінності КЗ окремих умінь у межах від 1,0 до 0,8 до-
зволили вважати суттєвим кожне вміння, а їх послідовність, що від-
повідає індексу значущості, відносною і гнучкою через незнач-ні 
відмінності. Порівняльний аналіз загальних КЗ показав, що вміння 
забезпечувати взаємний контакт і необхідні взаємостосунки (проце-
суальні) за своєю значущістю перевершує значущість вмінь решти 
чотирьох блоків. 70 % вмінь цього блоку були оцінені вищим балом. 
Це вміння: уважно відноситися до вербальних та невербальних засо-
бів впливу, уникати слів, що принижують гідність; уникати критики 
в присутності інших і прямих зауважень; правильно орієнтуватися в 
нестандартній ситуації і приймати оптимальні рішення; долати сте-
реотипи, що заважають успішному впливу: моралізаторський тон, по-
вчання, формальні вимоги; внут-рішньо мобілізувати себе в неперед-
бачуваній ситуації; стримувати негативні емоції,керувати настроєм; 
не допускати підкреслювання своєї вищості над учнями. Результати 
бесіди з педагогами та студентами показали, що більшість з них об-
ґрунтовували високий КЗ цих вмінь тим, що від них залежить «ко-
ефіцієнт корисної дії» багатьох інших вмінь. Їх відсутність створює 
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психологічні бар’єри у взаємостосунках, які гальмують успішну ко-
мунікацію. «Ми постійно, – підкреслювали вони, – відчуваємо на собі 
негативні наслідки, пов’язані з відсутністю цих умінь у деяких наших 
викладачів. У результаті виникає ще більша прірва між нами й ними».

Несподіваними для нас були дані, що характеризують ступінь склад-
ності вмінь, оскільки найскладнішими виявились в основному вміння 
одного й того ж вищеназваного блоку, тобто ті ж уміння, що були зазна-
чені в числі найбільш важливих, і деякі інші цього ж блоку: уникати на-
казового тону й вольових аргументів; попереджати небажані конфлік-
тні ситуації; визнавати за необхідності свою неправоту; розряджати 
напружену атмосферу на занятті; виявляти терпимість до об’єктивної 
критики на свою адресу; позбавлятися від надокучливості і повчань.

Висновки. Виконана нами робота була корисною  в тому сенсі, 
що дозволила: по-перше, співставити результати нашого дослід-
ження з результатами інших досліджень з конкретизації комуні-
кативних умінь та розширити їх список; по-друге, наповнити кон-
кретним змістом блоки комунікативних умінь збудованої нами мо-
делі; по-третє, забезпечити їх системне бачення з метою успішного 
формування; по-четверте, подивитись на комунікативну діяльність 
педагога «очима учнів» і виділити ті комунікативні вміння, які до-
помагають у подоланні бар’єрів педагогічного спілкування між пе-
дагогом та учнями; по-п’яте, забезпечити їх продуктивну діагнос-
тику і виявити перспективи їх подальшого формування.
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У публікаціях чергового випуску збірника наукових праць висвітлюються пи-
тання, пов’язані з реформуванням системи вищої освіти України та її інтегруван-
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Статті, що ввійшли до збірника, розглядають як першочергові завдання щодо 
імплементації нових нормативно-правових документів у галузі вищої освіти, так 
і практику роботи вітчизняних вищих навчальних закладів щодо інтегрування до 
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The issues related to the reform of higher education in Ukraine and its integration 
into the European educational space in the context of the Law of Ukraine "On Higher 
Education" are covered in the collection of scientific works.

The articles included in the collection, touch on the priorities of implementation of 
new legal documents in the field of higher education as well as the practice of  domestic 
higher educational institutions concerning integration into the European and world 
scientific and educational space, in particular, introduction of innovative technologies 
into university activities as well as peculiarities of preparation teaching  methods for  
some disciplines, providing of advanced educational services in training specialists.
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